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Onbewuste  beslissingen

Prof. Dr. Dick F. Swaab, Nederlands Herseninstituut, 
KNAW, Amsterdam (4 Oktober)



Hersenontwikkeling



‘Geest’ (= de activiteit van 100 miljard neuronen). 

‘Ziel’ (=  immaterieel, overleeft na de dood)

1500 gram
100 miljard neuronen (12 x bevolking)
Ieder neuron 1000 – 100.000 synapsen
100.000 km bevezeling
Energy ~15W lampje





Resting State: ons karakter



Pongo= Orang-oetan

Kwalitatief verschil: 

meer neocortex

Bouwstenen & gedrag 

zijn vergelijkbaar



• Moreel gedrag en variaties:

• Altruϊsme, wederkerigheid (moralistiche
agressie)

• Empathie *, compassie, sympathie, troost.

• Afkeer van ongelijkheid

• Incest taboe

• Verzoeningsgedrag

• Dankbaarheid

• Wraak

• Vriendschap

• Sociale remmingen (impulsbeheersing)

• Schaamte bij overtreden regels

• Angst voor straf

GENETICA





Extremen in karakter = psychiatrie Kerneigenschappen van 
psychopathie (DSM: narcisme): gewetensfunctie is 
onderontwikkeld. 

• Meedogenloos

• Onbevreesd

• Schaamteloos

• Kalm onder druk 

• Charmant

• Charismatisch

• Geconcentreerd

• Gebrek aan empathie (laag OXT)

• Gewetenloos

→ Interim manager 9





Steinmetz et al.,1994

IQ 88% genetisch, maar niet alles genetisch........

Zelforganisatie



- - - Abby & Brittany Hensel  (conjoined twins) 

‘We are totally different persons!’=brains) 
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M.A. Hofman, 1984



• Extra hersenweefsel:

• Creatief- innovatie:

• wetenschap

• techniek

• kunst

• Communiceren

• taal

• kunst

• muziek

• dans

• Wat je hiermee doet hangt af van de manier
waarop het brein zich heeft ontwikkeld17



Creativiteit

• Creativiteit is kijken naar bestaande zaken en er iets 
nieuws zien (innovatie)

• De thalamus/ PFC filtert het bombardement van 
stimuli (cognitive inhibitie) en selecteert en te
hanteren hoeveelheid informatie die naar de 
hersenschors gestuurd wordt waar we ons bewust
worden van die stimuli.

• Een verminderde cognitive inhibitie kan resulteren in 
extreme creativiteit, omdat er meer stimulie van 
buiten en van binnen de cortex bereiken.



Creativieit

genetica
Openenheid
IQ
Stemming
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Diversiteit in een bedrijf

• Ieder brein is verschillend

• Er zijn sekseverschillen in het brein , maar die zijn ook
zeer divers (mozaïek)

• Een vrouw in het bestuur vergroot niet automatisch de 
diversiteit

• Er is geen RCT over het effect van diversiteit

• Maar voor aandeelhouders/ buitenwereld/ bedrijf is het 
een positief teken, en het doorbreekt een taboe.



Stimuleer creativiteit

• Doorbreek patronen (buitenland/ 
multidiciplinair/diversiteit)

• Stel jezelf bloot aan nieuwe ervaringen

• Brainstormen, Nietzsche: wandelen, dromen.

• Geef het probleem een incubatie periode, 
onbewust loopt het door

• Ga op intuitie af (kunstkenner, klinische blik)

• Alcohol, drugs, L-dopa

• Psychiatrie (in de familie)

• Verliefdheid (OXT): muze
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NHB
Empathie: rol van oxytocine genetica (SNPs in de 
receptor) en programmering



Kwetsbaarheid voor schizofrenie en de stress van 
verliefdheid/ einde relatie, creativiteit en verliefdheid

Rodin en
Camille Claudel

Affaire tussen Rodin and Camille Claudel 1883 – 1892: creativiteit en muze

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwievNKI3LLQAhUBWxoKHXWEAA0QjRwIBw&url=http://www.vam.ac.uk/page/a/auguste-rodin&psig=AFQjCNEuEpVqj_egkEpgBcaEQp0IlsJ2wA&ust=1479572698509528


Onbewuste, snelle beslissingen

• …en dook, zonder er bij na te denken – met kleren en 
schoenen en alles nog aan - achter de auto aan het kanaal
in.

• Je handelt instinctief, zegt Rienk…

• We deden het in een roes, in een adrenalinestoot, we 
dachten niet na, …….



Blink: The Power of Thinking Without Thinking

xenofobie, discriminatie, ……..



BINDING
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Kanizsa Triangle











Getuigen
Liegen?



Onbewuste beslissingen: 

verliefheid/ partner keuze, 

auto rijden, placebo effecten, “

gut feelings”, 

morele beslissingen........

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO3Z4fSks8cCFctdGgodEuUDwA&url=http://www.girlz.nl/boys/we-love-boys/6976/10-tekenen-dat-je-verliefd-bent&ei=CH3TVe21FMu7aZLKj4AM&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFRMn-a3uTByFl1D8OCrOwzVnaJBA&ust=1440009850375647


Partnerkeuze/ verliefdheid
• Genetica

• SNPs 5HT: grotere kans op verliefd te worden (CC genotype) of alleenstaand te blijven (C-
1019G genotype) (Liu et al., 2014)

• AVPR-1A (allel 334) verhoogt bij mannen de kans op een slecht huwelijk: 2x huwelijks 
crisis, vaker een relatie zonder getrouwd te zijn  en 2x zo vaak ongetrouwd. Bij vrouwen 
was er niet zo'n verband (Walum et al. 2008).

• D4R 7+ repeats: meer ontrouw

• Mate van empathie voor partner afhankelijk van een OXTR SNP

• Hormoon spiegel

• OXT spiegels in verliefde stellen hoger

• Hoogte OXT spiegel voorspelde of ze na 6 mnd nog bij elkaar zouden zijn Scheiderman et 
al., 2014)

• fMRI

• Reactie op foto partner in PFC, ACC en Nac voorspelt of ze na 10 maanden nog bij elkaar 
bestaan





Vrije wil, een illusie
Door: 

i) genetica (morele regels…..)

ii) programmering in ontwikkeling (gender…..)

iii) zelforganisatie

iii) experimenten (0.5-8 sec voor beslissing bewust
wordt),Tony Ro. 

iv) Split Brain patienten

Bewustzijn:

Nieuwe dingen leren (auto rijden….)

Je in nieuwe situaties kunnen redden

Correctie beslissingen (leren)



• De natuur maakt geen vergissingen, maar wel een enorme (neuro)variatie

• Genetica, zelforganisatie, programmering , funtionele teratologie →
inperking.

• Zo worden wij allemaal anders, maar dat is geen ‘vrije keuze’

• Vrije wil een illusie: ontwikkeling, lab. experimenten, verliefdheid, klinische 
blik, split brain

• Plezierig leven is aangepast aan de programmering van ons brein, met als 
grens dat we anderen geen schade mogen bezorgen.

• Juist omdat onze ‘Vrije Wil’ slechts een plezierige illusie is hebben we 
vrijheid nodig



• Nicolas Ding, 

• De Spinoza

• ‘Het doel van de 

staat is de vrijheid‘

De taak van de staat 

is het garanderen van 

de vrijheid

Taak van ons is de-
stigmatisering, 

opruimen van taboe

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Dings
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Spinoza_Nicolas_Dings_Zwanenburgwal_Amsterdam.JPG
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Veel dank!
d.f.swaab@nin.knaw.nl
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